
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chotovice konaného 

16. 05. 2021 v 19. 00 hodin v kanceláři OÚ 

 
Přítomni: Sádecký J., Boštík P., Buben J., Nováková D., Švec P., Kudrnová M., Vopařilová S. 

 

Hosté: Severa D., Pravec F. 

Nepřítomen :  Vích P. 

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2021 

2. Účetní závěrka za rok 2021  

3. Dotace z POV – 100 000,- Kč na cestu 154 000,- Kč na požární automobil, 34 000,- Kč 

z POV na podporu prodejny potravin 

4. Stanovení počtu členů příštího zastupitelstva 

5. Studie odkanalizování obce 

6. Podání žádosti o dotaci na opravu obecního bytu pro ukrajinské uprchlíky 

7. Zájezd na muzikál 

8. Různé 

 

1. Schválení programu 

Byl přečten návrh programu dnešního jednání zastupitelstva 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

2. Určení zapisovatele 

Byla určena zapisovatelka Dagmar Nováková. 

 

3. Zvolení ověřovatelů zápisu 

Byli navrženi ověřovatelé zápisu. 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: pan Sádecký J., pan Buben J. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

4. Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2021 

Proběhlo seznámení s dokumenty 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a to bez výhrad 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

  

5. Účetní závěrka za rok 2021  

Usnesení č. 4  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Chotovice za rok 2021 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

 

 

 



6. Dotace z Pardubického kraje 154 000,- Kč na požární automobil  
Proběhlo seznámení s přidělenou dotací 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na pořízení skříňového 

požárního automobilu, včetně nezbytných oprav a úprav do výše 154 000,- Kč  

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo. 

 

7. Dotace z POV – 100 000,- Kč na opravu místní komunikace 
Proběhlo seznámení s přidělenou dotací 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z POV na opravu místní komunikace ve výši  

100 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

8. Dotace z POV – 34 000,- Kč na podporu prodejny potravin 
Proběhlo seznámení s přidělenou dotací 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z POV na podporu prodejny potravin ve výši 

34 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

9. Stanovení počtu členů příštího zastupitelstva   
Proběhla diskuze na toto téma 

Usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů ve výši 9 osob 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

10. Studie odkanalizování obce    
Byly představeny možnosti způsobů odkanalizování obce 

 

11.  Podání žádosti o dotaci na opravu obecního bytu pro ukrajinské uprchlíky 

Proběhlo seznámení s možností a podmínkami žádosti o dotaci 

Usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o dotaci na opravu obecního bytu pro 

ukrajinské uprchlíky   

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo 

 

12. Zájezd na muzikál 

Obec Chotovice organizuje dne 17.6.2022 zájezd na muzikál Noc na Karlštejně na Kunětickou 

Horu. Cena vstupenky 450,- Kč, dopravu hradí obec. 

 

13.  Odstoupení od účasti v programu Mikroregionu Měření rychlosti 

Proběhlo seznámení s nárůstem cen realizace Měření rychlosti 

Usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od účasti v programu Mikroregionu Měření 

rychlosti 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlasů se zdrželo 

  

 

 

 



14. Různé : Informace o plánované modernizaci silnice Litomyšl – Nové Hrady do roku 

2025 

 

 

Zapsala:  Nováková Dagmar 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    ……………………………… 

 

 

                           ..……………………………... 

 

 

V Chotovicích 16. 05. 2022 

 


